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BÁO CÁO 

Quá trình xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt [H4.2-1]; 

 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành QCKT. 

 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

A. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QCĐP NĂM 2019 

1. Văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ xây dựng QCĐP 

 Công văn số 582/UBND-VH ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế, về việc tổ chức triển khai Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018, 

giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung Thông tư 41/2018/TT-BYT trên địa bàn tỉnh [H1.1]. 

 Công văn số 790/BYT-MT, ngày 20/2/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai 

Thông tư 41/2018/TT-BYT; gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo đơn vị 

đầu mối phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021 [H1.2]. 

 Công văn số 1580/UBND-VH ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế, về việc tham mưu tổ chức triển khai Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018, căn cứ Công văn số 790/BYT-MT, ngày 20/2/2019 của Bộ Y tế. Giao 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung tại Thông tư 41/2018/TT-BYT trên địa bàn tỉnh đảm bảo 

đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019 [H1.3]. 

 - Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gửi các Sở ngành xin ý kiến đóng góp. Sau khi chỉnh 

sửa Dự thảo theo ý kiến đóng góp của các Sở ngành, Sở Y tế tiếp tục xin ý kiến 

đóng góp lần 2 và đã nhận được văn bản góp ý lần 2 của các Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.    

 - Sở Y tế đã tổng hợp tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh Dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 
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cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, và bổ sung đầy đủ các 

hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định.  

 - Sở y tế có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, xác 

định các thông số chất lượng nước sạch, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Công văn đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương.  

 Công văn số 9464/UBND-YT ngày 11/12/2019 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc xin ý kiến đối với hồ sơ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. [H1.4-1]. 

 - Đối với các thông số Nhóm A là yêu cầu bắt buộc của Bộ Y tế nhằm đảm 

bảo chất lượng nước sạch, theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt - QCVN 01-1:2018/BYT. Tần 

suất phân tích 1 lần/1 tháng bao gồm 8 chỉ tiêu: Coliform; E.Coli hoặc Conform 

chịu nhiệt; Độ đục; pH; Clo dư tự do (Áp dụng đối với khử trùng nước bằng Clo); 

Màu sắc; Mùi, vị; Arsenic (áp dụng cho nước ngầm).  

 - Đối với 16 thông số nhóm B là các thông số thường xuyên biến động theo 

mùa trong năm, do nguồn nước khai thác của Thừa Thiên Huế gần như 100% là 

nguồn nước mặt và ảnh hưởng đến cấp nước an toàn của các nhà máy nước. Các 

thông số lựa chọn bao gồm, thông số vi sinh vật: Tụ cầu vàng (Staphylococcus 

aureus); Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa). Thông số vô cơ: Amoni (NH3 và 

NH4
+ tính theo N); Chỉ số pecmanganat; Chloride (Cl-)(***), Độ cứng; tính theo 

CaCO3; Fluor (F); Mangan (Mn); Nhôm (Aluminium) (Al); Nickel (Ni); Nitrat 

(NO3
- tính theo N); Nitrit (NO2

- tính theo N); Sắt (Ferrum) (Fe); Sunphat; Tổng 

chất rắn hòa tan (TDS); Xyanua (CN). 

 - Đối với 75 thông số còn lại, đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm 

định kỳ 3 năm 1 lần, theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt - QCVN 01-1:2018/BYT. 

 - Ngoài ra, đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số 

chất lượng nước sạch của nhóm A và nhóm B trong các trường hợp sau đây: Trước 

khi đi vào vận hành lần đầu; Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ 

thống sản xuất; Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng 

nước sạch; Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến 

chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Định kỳ 03 

năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số. 

B. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QCĐP NĂM 2020-2021: 

1. Văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ xây dựng QCĐP 

1.1. Công văn của Bộ Y tế, góp ý hồ sơ QCĐP  
 Công văn số 1512/BYT-K2ĐT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế, góp ý hồ sơ 

QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt [H1.4].  

 - Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; đề nghị đơn vị soạn thảo hoàn chỉnh dự 

thảo, lập lại hồ sơ dự thảo và gửi Bộ Y tế lấy ý kiến theo quy định. 
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 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tiếp tục thực hiện các bước 

xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 

2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Kế hoạch Xây dựng QCĐP kèm theo Dự án xây dựng quy QCĐP 

2.1. Công văn của Sở Y tế gửi Sở Khoa học và Công nghệ 
 Công văn số 1299/SYT-NVY ngày 20/5/2020 của Sở Y tế, về việc Xây dựng 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [H2.2-1]. 

 - Căn cứ Công văn số 1512/BYT-K2ĐT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế; Thông 

tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; thực 

hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng dự thảo Kế hoạch và Dự án xây 

dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn của sở Y tế 

gửi Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiến hành thực hiện các bước xây dựng QCĐP. 

2.2. Công văn UBND tỉnh xin ý kiến Bộ KH&CN Kế hoạch xây dựng QCĐP 

 Công văn 5265/UBND-DL ngày 20/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế, về việc góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ [H2.2-2]. 

2.3. Công văn trả lời của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 Công văn số 1982/TĐC-TC ngày 25/6/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, về việc ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng QCĐP. Thừa ủy 

quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ bản nhất trí với đề xuất Kế hoạch xây 

dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế [H1.5]. 

2.4. Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án, Kế hoạch xây dựng QCĐP 

 Tờ trình số 2299/TTr-SYT ngày 17/8/2020 của Sở Y tế, về việc phê duyệt dự 

án và kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, đồng ý phê duyệt dự án và kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên 

Huế kèm theo dự thảo Dự án, Kế hoạch và Công văn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng [H2.2-3]. 

2.5. Sở Y tế lấy ý kiến các Sở, ngành về Dự án, Kế hoạch xây dựng QCĐP 

 Công văn số 2645/SYT-NVY ngày 12/9/2020 của Sở Y tế, về việc lấy ý kiến 

Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch, gửi các 

Sở Ngành; theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế [H2.2-4]. 

 Công văn đóng góp ý kiến của các Sở Ngành đối với Kế hoạch, Dự án:  

 - Công văn số: 1538/STP-XDKTVBQPPL ngày 17/9/2020 của Sở Tư Pháp, 

về việc góp ý dự thảo Dự án, Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất 

lượng nước sạch;  



4 

 

 

 - Công văn số: 3076/SKHĐT-KGVX ngày 18/9/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, về việc góp ý dự thảo Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương 

về chất lượng nước sạch;  

 - Công văn số Số: 2907/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/9/2020 của Sở Xây 

dựng, về việc tham gia ý kiến góp ý Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa 

phương về chất lượng nước sạch;  

 - Công văn số 1208/SKHCN-QLCN ngày 21/9/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ, về việc góp ý Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương về 

chất lượng nước sạch;  

 - Công văn số 2143 /STNMT-MT ngày 25/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, về việc tham gia ý kiến Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương 

về chất lượng nước sạch;  

 - Công văn số 1956/SNNPTNT-TL ngày 29/9/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, về việc tham gia ý kiến về Dự án, Kế hoạch xây dựng quy 

chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch;  

 - Công văn số 4187/UBND-XH ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Phú Lộc, về việc góp ý Kế hoạch Xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng 

nước sạch;  

 - Công văn số 4694/UBND-MT ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Huế, về việc tham gia ý kiến Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương 

về chất lượng nước sạch;  

 Sở Y tế đã tổng hợp ý kiến góp ý và chỉnh sửa Dự thảo Dự án, Kế hoạch theo 

góp ý của Sở, Ngành. 

2.6. Thẩm định kinh phí Dự án, Kế hoạch xây dựng QCĐP 

 Công văn số 2982/SYT-NVY ngày 06/10/2020 của Sở Y tế, về việc thẩm định 

kinh phí Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước 

sạch, gửi Sở Tài chính [H2.2-5]. 

 Công văn số 3083/STC-HCSN ngày 19/10/202 của Sở Tài chính, về việc 

thẩm định kinh phí Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương về chất 

lượng nước sạch. Sở Tài chính dự kiến kinh phí cho các nội dung công việc theo 

Dự thảo Dự án, Kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước 

sạch là khoảng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) [H2.26]. 

2.7. Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án, Kế hoạch, xây dựng QCĐP 

 Tờ trình số 3179/TTr-SYT ngày 23/10/2020 của Sở Y tế, về việc phê duyệt 

Dự án và Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế, trình UBND tỉnh, xem 

xét, đồng ý phê duyệt Dự án và Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên 

Huế [H2.2-7]. 

2.8. Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương kèm theo Dự án xây 

dựng quy chuẩn địa phương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt 

 Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân tỉnh, Kế 

hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [H2.1], [H2.2].  
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 - Ủy ban nhân tỉnh phân công trách nhiệm cho các Sở, Ngành thực hiện. 

Trong đó giao cho Sở Y tế làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra.  

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Ban soạn thảo và 

xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

3. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng QCĐP và Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Ban soạn thảo xây dựng QCĐP do UBND tỉnh ban hành. 

3.1. Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo xây dựng QCĐP 

 Công văn số 46/SYT-NVY ngày 06/01/2021 của Sở Y tế, về việc cử thành 

viên tham gia Ban soạn thảo xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế, gửi cho các Sở, Ngành [H3.3-1].  

 Sở Y tế nhận được công văn của các đơn vị: 

 - Công văn số 55/SKHCN-TĐC ngày 13/01/2021 của Sở Khoa học và CN. 

 - Công văn số 150/STP-XDKTVBQPPL ngày 21/01/2021 của Sở Tư Pháp.  

 - Công văn số 73/STNMT-MT ngày 11/01/2021 của Sở Tài nguyên-Môi trường.  

 - Công văn số 106/SXD-VP ngày 12/01/2021 của Sở Xây dựng.  

 - Công văn số 32/SNNPTNT-TCCB ngày 11/01/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.  

 - Công văn số 143/STC-GCS&DN ngày 14/01/2021 của Sở Tài Chính. 

 - Công văn số 49/KSBT-SKMT-YTTH ngày 11/01/2021 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 - Công văn số 53/HWS ngày 28/01/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế (HueWACO). 

3.3. Sở Y tế lấy ý kiến các Sở, ngành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

soạn thảo xây dựng QCĐP 

 Căn cứ Kế hoạch xây dựng QCĐP đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Y tế 

xây dựng dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo xây dựng 

QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh TT Huế.  

 Công văn số 231/SYT-NVY ngày 14/01/2021 của Sở Y tế, về việc lấy ý kiến 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa 

Thiên Huế, gửi cho các Sở Ngành liên quan [H3.3-2].  

 Sở Y tế nhận được góp ý các đơn vị: Công văn số 150/STP-XDKTVBQPPL 

ngày 21/01/2021 của Sở Tư pháp, Công văn số 207/STNMT-MT ngày 26/01/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 290/SXD-PTĐT&HTKT ngày 

25/01/2021 của Sở Xây dựng, Công văn số 139/SNNPTNT-TL ngày 26/01/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.4. Sở Y tế trình UBND tỉnh thành lập Ban soạn thảo và Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban soạn thảo Xây dựng QCĐP 

 Sau khi tổng hợp ý kiến từ các đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư 

pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn, Sở Tài chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và  Công ty Cổ phần 

Cấp nước Thừa Thiên Huế.  

 Tờ trình số 529/TTr-SYT ngày 03/02/2021 của Sở Y tế, về việc phê duyệt 

Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

Soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế [H3.3-3]. 

3.5. Uỷ ban nhân tỉnh thành lập Ban soạn thảo xây dựng QCĐP 

 Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của Ủy ban nhân tỉnh, về 

việc thành lập Ban soạn thảo Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt [H3.1]. 

 Thành phần Ban soạn thảo bao gồm: 

 Trưởng ban: Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế 

 Phó trưởng Ban Thường trực: Ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và CN. 

 Các Thành viên Ban soạn thảo: 

  - Ông Hoàng Tiến Minh - Phó Giám đốc Sở xây dựng. 

  - Bà Nguyễn Thị Thủy Phương - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp. 

  - Ông Nguyễn Hoàng Phước - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi 

trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

  - Ông Lê Văn Lam - Phó Trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và 

Nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  - Ông Nguyễn Duyên - Trưởng phòng Quản lý giá Công sản và Doanh 

nghiệp, Sở Tài chính. 

  - Ông Nguyễn Mậu Duyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

  - Ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

  - Ông Mai Xuân Tấn - Trưởng phòng Quản lý chất lượng nước, Công ty 

Cổ phần Cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.6. Uỷ ban nhân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban soạn 

thảo xây dựng QCĐP 

 Quyết định số 571/UBND ngày 16/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về 

việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế [H3.2], [H3.3]. 

4. Biên soạn dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch 

4.1. Thu thập thông tin, số liệu xây dựng QCĐP 

 Công văn số 1030/SYT-NVY ngày 23/3/2021 của Sở Y tế, về việc xây dựng 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.1-1]. 

 - Căn cứ Quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Ban soạn thảo xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Ủy ban nhân tỉnh ban hành, Sở y tế 

có Công văn gửi các Sở Ngành cung cấp thông tin số liệu phục vụ xây dựng QCĐP 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

 Công văn cung cấp thông tin, số liệu của các Sở Ngành:  
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 - Công văn số 1182/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng;  

 - Công văn số 363/STNMT-MT ngày 05/3/2020 của Sở TM&MT; Công văn 

số 738/STNMT-MT ngày 08/4/2021 của SN&MT;  

 - Công văn số 620/SNNPTNT-TL ngày 31/3/2021 của Sở NN&PTNT;  

 - Công văn số 08/SKNN&MT ngày 19/01/2021 của Viện SKNN&MT;  

 - Công văn số 640/IPN-SKMTBNN ngày 23/3/2020 của Viện Pasteur Nha 

Trang; Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước của Viện Pasteur Nha Trang tại 21 NMN;  

 - Báo cáo số 124/BC-KSBT ngày 26/01/2021, của TTKSBT tỉnh Thừa Thiên 

Huế;  

 - Công văn số 175/CV-HWS ngày 02/4/2021 của HueWACO. 

 - Báo cáo số 729/BC-KSBT ngày 12/4/2021 của TTKSBT tỉnh TTH; 

 - Báo cáo số 772/BC-KSBT ngày 19/4/2021 của TTKSBT tỉnh TTH. 

 - Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 28/5/2021, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

4.2. Các chỉ tiêu giám sát: 

 - Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt [H4.1-1].  

 - Công văn số 1182/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng, 

về việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt tỉnh. Báo cáo hiện trạng cấp nước và tình hình triển khai 

quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.2-2]. 

 - Công văn số 738/STNMT-MT ngày 08/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế. Cung cấp Báo cáo tổng hợp 

kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 và năm 2020 [H4.2-3], [H4.2-3.a], [H4.2-3.b], [H4.2-3.c], [H4.2-3.d], [H4.2-

3.e], [H4.2-3.f]. 

 - Công văn số 620/SNNPTNT-TL ngày 31/3/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, về việc cung cấp thông tin để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại các loại phân bón đang 

được sử dụng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp; Các loại thuốc bảo vệ thực 

vật đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.2-4]. 

 - Báo cáo số 729/BC-KSBT ngày 12/4/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Tình hình diễn biến các bệnh đường tiêu hóa 

của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2020 [H4.2-5]. 

 - Báo cáo số 772/BC-KSBT ngày 19/4/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Tổng hợp kết quả ngoại kiểm chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 

2015-2020 [H4.2-6]. 

 - Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 28/5/2021, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo 

cáo Kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2020 

và Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.2-7]. 
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4.3. Khảo sát chất lượng nước 

 - Công văn số 363/STNMT-MT ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cung cấp số liệu quan trắc chất lượng nước đầu nguồn các sông, suối trên 

địa bàn tỉnh [H4.3-1]. 

 - Kết quả quan trắc nước mặt các dòng sông cung cấp nước nguyên liệu cho 

các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 [H4.2-3.a], 

[H4.3-2.b], [H4.3-2.c], [H4.3-2.d], [H4.3-2.e], [H4.3-2.f], [H4.3-2.g], 

 - Công văn số 175/CV-HWS ngày 02/4/2021 của HueWACO, Cung cấp 

thông tin các đơn vị cấp nước thuộc HueWACO [H4.3-3]. 

 - Kết quả chất lượng nước sông suối làm nguyên liệu cho các nhà máy nước 

sạch từ năm 2010-2020 [H4.3-4]. 

 - Kết quả chất lượng nước thành phẩm các NMN của HueWACO từ năm 

2015-2020 [H4.3-5]. 

 - Tổng hợp số liệu nội kiểm chất lượng nước thành phẩm của HueWACO từ 

năm 2007-2020 [H4.3-6]. 

 - Công văn số 640/IPN-SKMTBNN ngày 23/3/2020 của Viện Pasteur Nha 

Trang, về việc hỗ trợ xét nghiệm miễn phí 25 chỉ tiêu về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư 41/2018/TT-BYT [H4.3-7.a].  

 - Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước của Viện Pasteur Nha Trang tại 21 nhà máy 

nước [H4.3-7.b], 

 - Báo cáo số 124/BC-KSBT ngày 26/01/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, Báo cáo Kết quả xét nghiệm một số chỉ tiêu chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư 41/2018/TT-BYT do Viện Pasteur Nha Trang 

hỗ trợ cho các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

[H4.3-7.c]. 

 - Công văn số 08/SKNN&MT ngày 19/01/2021 của Viện Sức khỏe nghề 

nghiệp và Môi trường, Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019-2020. Cung cấp kết 

quả thử nghiệm 109 chỉ tiêu về chất lượng nước sạch các nhà máy nước trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.3-8]. 

 - Dự thảo QCĐP tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (lần 5) [H4.6]. 

4.4. Báo cáo Đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro và Báo cáo Thuyết minh lựa 

chọn các thông số chất lượng nước sạch xây dựng QCĐP 

 Công văn số 1968-SYT-NVY ngày 02/6/2021 của Sở Y tế, về việc lấy ý kiến 

Báo cáo đánh giá các nguy cơ và Báo cáo thuyết minh lựa chọn thông số, xây 

dựng QCĐP về chất lượng nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế. [H4.4-1]. 

 - Sở Y tế tổng hợp thông tin, số liệu xây dựng Báo cáo đánh giá các nguy cơ 

và Báo cáo thuyết minh lựa chọn thông số, xây dựng QCĐP về chất lượng nước 

sạch tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 - Công văn gửi các Sở Ngành nghiên cứu và có ý kiến đóng góp, bổ sung để 

hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá các nguy cơ và báo cáo thuyết minh lựa chọn 

thông số, xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Sở Y tế đã nhận được góp ý của các đơn vị: Công văn số 2065/SXD-

PTĐT&HTKT ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng; Công văn số 1162/SNNPTNT-
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TCCB ngày 11/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 

1005/SKHCN-TĐC ngày 14/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; Công văn 

số 1368/STNMT-MT ngày 11/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công 

văn số 1635/KSBT-SKMT-YTTH ngày 18/6/2021, của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật; Công văn số 368/HWS ngày 23/6/2021 của HueWACO. 

 Sở Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở ngành, chỉnh sửa nội dung báo cáo 

đánh giá các nguy cơ và báo cáo thuyết minh lựa chọn thông số, xây dựng QCĐP 

về chất lượng nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Báo cáo số 2400/BC-SYT ngày 25/6/2021, của Sở Y tế, Tổng hợp tiếp thu 

góp ý Báo cáo đánh giá nguy cơ và Báo cáo thuyết minh lựa chọn thông số xây 

dựng QCĐP nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.4-2]. 

4.4.1. Đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống cấp nước tỉnh TTH 

 Báo cáo số 2401/BC-BSTQCKTĐP ngày 25/6/2021 của Ban soạn thảo quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương, Đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống 

cấp nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.4-3]. 

4.4.2. Báo cáo Thuyết minh lựa chọn các thông số chất lượng nước sạch 

 Báo cáo số 2427/BC-BSTQCKTĐP ngày 29/6/2021 của Ban soạn thảo quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương, Thuyết minh lựa chọn các thông số chất lượng nước 

sạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.4-4]. 

4.5. Dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch 

4.5.1. Sở Y tế xây dựng dự thảo QCĐP và lấy ý kiến các thành viên BST 

 Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban soạn thảo) đã chỉ đạo biên soạn: Dự 

thảo QCĐP về chất lượng nước sạch (Dự thảo lần 1) [H4.5-1]. 

 - Trên cơ sở của Báo cáo 2401/BC-BSTQCKTĐP Đánh giá mức độ các nguy 

cơ, rủi ro đối với hệ thống cấp nước và Báo cáo 2427/BC-BSTQCKTĐP Thuyết 

minh lựa chọn các thông số chất lượng nước sạch xây dựng QQCĐP về chất lượng 

nước sạch Thừa Thiên Huế; 

 - Công văn số 1512/BYT-K2ĐT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế, góp ý hồ sơ 

QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Dự thảo QCĐP 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 

 Công văn số 2472-SYT-NVY ngày 01/7/2021 của Sở Y tế, về việc lấy ý kiến 

thành viên Ban soạn thảo đối với Dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch tỉnh 

Thừa Thiên Huế [H4.5-2]. 

 - Sở Y tế gửi các thành viên Ban soạn thảo nghiên cứu và có ý kiến đóng 

góp, bổ sung để hoàn thiện dự thảo QCĐP về nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Sở Y tế đã nhận được góp ý của các thành viên Ban soạn thảo: Công văn số 

2419/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/7/2021 của Sở Xây dựng; Công văn số 

1350/SNNPTNT-TL ngày 06/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Công văn số 1226/STP- XDKTVBQPPL ngày 07/7/2021 của Sở Tư pháp. 

4.5.2. Họp Ban soạn thảo xây dựng QCĐP về nước sạch 

 Giấy mời số 91/GM-BSTQCKTĐP, ngày 01/7/2021, Tham dự họp Ban soạn 

thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế [H4.5-3]. 
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 - Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban soạn thảo) đã tổ chức họp Ban soạn 

thảo xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch, do DS. CKI. Lê Viết Bắc - Phó 

Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì và các thành viên Ban soạn thảo 

tham dự.  

 - Nội dung họp Ban soạn thảo: Báo cáo tiến độ thực hiện quá trình xây dựng 

dự thảo QCĐP về nước sạch; Góp ý, bổ sung chỉnh sửa, thông qua dự thảo QCĐP; 

Hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo 

QCĐP về chất lượng nước sạch theo quy định. Phân công trách nhiệm thực hiện các 

nội dung hoạt động tiếp theo quá trình xây dựng QCĐP về nước sạch, đảm bảo tiến 

độ theo quy định. 

 Biên bản họp Ban soạn thảo xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch [H4.5-

4]. 

4.5.3. Dự thảo QCĐP về nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Sở Y tế tổng hợp góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, đã chỉnh sửa, bổ 

sung Dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch tỉnh TTH (Dự thảo lần 2). 

5. Lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch 

 Sở y tế bổ sung đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức lấy ý kiến đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự tác động 

của quy chuẩn, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin, đại chúng, Cổng thông tin điện tử hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong thời gian 60 ngày theo quy định. 

 Trên đây là báo cáo quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 Sở Y tế, cơ quan trường thực Ban soạn thảo kính báo cáo. 

 

 
Nơi nhận:    

- Như trên;  

- TTKSBT tỉnh (để thực hiện); 

- Lưu VT, cơ quan thường trực BST. 
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